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1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15019323 CEIP ALBORADA 

 

Enderezo C.P. 

Rúa San José de Calasanz, 5, A Bj,  15008  

Localidade Concello Provincia 

A Coruña,  A Coruña,  A Coruña,  

Teléfono Correo electrónico 

881961192 Ceip.alborada@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipalborada/ 
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Índice 

Medidas de caracter xeral: 

 Comunicación do peche 

 Uso do aula virtual 

 Ferramentas dixitais a empregar 

            Horario espello dos diversos grupos  

 Consideracións xerais 

 Distribución horaria por grupos 

 Organización e desenvolvemento da docencia nos distintos grupos 

Instruccións a seguir en caso de peche ou confinamento 

Distribución de medios informáticos. Previsión de uso dos medios dos que dispón actualmente o 

centro. 

Avaliación do alumnado 

Avaliación do desenvolvemento da actividade 

Control de asistencia: 

Medidas previas adoptadas ou por desenvolver para familiarizar ás familias e alumnado coas 

diversas plateformas. 
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MEDIDAS DE CARACTER XERAL: 

As presentes medidas están pensadas para ser levadas a cabo en caso de 

confinamento dunha ou varias aulas ao obxecto de desenvolver o ensino a 

distancia. 

Esta formación online será levada a cabo polo profesorado ordinario de cada 

grupo e atenderá, ademais do disposto no presente documento ás consideracións 

establecidas no plan de adaptación COVID. (Figurando recollidas as principais no 

anexo do presente documento) 

O profesorado poderá levar a cabo as tarefas docentes desde o seu domicilio ou, se 

non dispón dos medios necesarios, desde o propio centro escolar, agás no caso de 

que as autoridades non permitan o desprazamento do profesorado ao mesmo. 

As tarefas propostas ao alumnado deberan asemellarse o máximo posible ás 

realizadas con caracter habitual. 

NON se deberá responder a mensaxes de familias en ABALAR nin por calesquer 

outro medio fora do horario laboral. 

O presente plan será incorporado ao Plan de Continxencia xa existente e 

publicitado para o seu coñecemento a través da páxina web do centro e calesquer 

outros medios se consideren necesarios. 

Os horarios e porcentaxe dos mesmos que deben ser adicados a cada tipo de tarefa 

especificaranse no apartado correspondente. Terase en conta para a realización dos 

mesmos a necesidade de establecer un horario de titoría cos pais e outro co 

alumnado.Este horario establecido polo claustro será os luns 

16.00 – 17.00h Titoria de alumnado 

17.00 – 18.00h Titoria de familias 

18.00 – 19.00h Reunión profesorado 

 No caso do alumnado entre 4º Infantil e 2º primaria este horario poderá ser 

conxunto Proxenitores/titores legais e/ou alumno/a. 

 

Comunicación Do Peche: 

En caso de peche o Equipo Directivo enviará unha mensaxe a través de 

ABALAR con caracter xeral indicando ás familias tal circunstancia. 

A continuación os titores/as enviarán á súa vez un ABALAR a cadanseu 

grupo remitíndoos á aula virtual onde deberán ter colgadas as medidas 

que se levarán a cabo e toda a información relacionada co seguemento 
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das clases virtuais, avaliación a través da plataforma… de tal xeito que 

as familias podan facer as debidas previsións para facilitar o 

seguemento do proceso educativo por parte dos seus fillos/as. 

Dita entrada no aula virtual deberá ser elaborada no transcurso dos 

vindeiros 15 días e colgada en cada unha das aulas virtuais por parte do 

profesorado (titor e especialista) e deixarase oculta ata que sexa preciso 

o seu emprego. Así mesmo remitirase copia da mesma á Xefatura do 

Centro a través do correo corporativo. 

 

Uso Do Aula Virtual 

O aula virtual será o medio prioritario para o traballo co alumnado. 

Cada docente será responsable de deseñar e pendurar as actividades, 

explicacións, etc que dispoña para o alumnado. 

 

Ferramentas Dixitais A Empregar 

O profesorado deberá facer uso do aula virtual e FALEMOS de xeito 

preferente se ben poderá complementar o uso destas plataformas con 

outras de interese. 

O profesorado que exerza a súa docencia en grupos EDIXGAL, 

empregará dita plataforma. 

Compre lembrar neste sentido que non se pode transmitir nin hospedar 

datos relacionados con pequenos/as en plataformas non pertencentes á 

XUNTA. 

 

HORARIO ESPELLO DOS DIVERSOS GRUPOS : 

 

Consideracións Xerais 

Os grupos aula de 3º de primaria en adiante deben ter un tempo de 

docencia virtual de alomenos un 60% e o outro 40% adicarase á 

realización das tarefas propostas no aula virtual. 
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No caso dos grupos entre 4º de Infantil e 2º de primaria, queda a 

discrección do seu profesorado a distribución de dito tempo, atendendo 

ao seu menor tempo de atención efectiva, etc. 

A tal fin o profesorado titor convirá cos diversos especialistas a 

distribución horaria da docencia nos distintos grupos e remitirá dito 

horario á xefatura do centro a través do correo corporativo e colgarao no 

apartado xa especificado do seu aula virtual. 

 

Distribución Horaria por niveis: Ver anexo. 
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INSTRUCCIÓNS A SEGUIR EN CASO DE PECHE OU 

CONFINAMENTO 

Enviadas as mensaxes a través de ABALAR tal e como se indica no punto 1.1 do 

presente documento, o profesorado fará visible o tema relacionado coas 

instruccións relativas ao confinamento e comezará a súa labor de docencia online. 

Cada venres seralle remitida á Xefa de Estudos a planilla co traballo desenvolto 

durante esa semana e calesquer información que se considere de interese a través 

do correo corporativo ou ben dun arquivo colgado no drive compartido. 

O profesorado rexistrará no XADE as faltas de asistencia do seu alumnado como 

ven sendo habitual. 

Para outras informacións consultar as diversas programacións de cada nivel e o 

Plan de continxencia. 

 

DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS. PREVISIÓN 

DE USO DOS MEDIOS DOS QUE DISPÓN ACTUALMENTE O 

CENTRO 

Dispoñibilidade de medios “emprestables”e posibles destinatarios: 
LISTAXE DE ALUMNADO SIN CONECTIVIDADE E ORDENADOR 

NOME WIFI ORDENADOR Cesión 

6º A  

Todos dispoñen de wifi e ordenador  

6º B  

Todos dispoñen de wifi e ordenador    

6º C  

Todos dispoñen de wifi e ordenador    

6º D  

Todos dispoñen de wifi e ordenador    

5º A  

5ºA -1 no si  
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5º B  

Todos dispoñen de wifi e ordenador    

5º C  

5ºC -1 no si  

4º A  

4ºA-1 si no  

 4ºA-2 si no  

 4ºA-3 si no  

 4ºA-4 no no  

    
4º B  

4ºB-1 si no  

4ºB -2 si no  

4ºB-3 si no  

3º A  

3ºA-1 si no  

3ºA-2 no no  

3ºA-3 no si  

3ºA-4 no no  

3ºA-5 si no  

3º B  

3ºB-1 si no  

3ºB-2 si no  

3ºB-3 si no  

3ºB-4 si no  

3ºB-5 no si  
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3º C  

3ºC-1 no no  

3ºC-2 si no  

3ºC-3 si no  

3ºC-4 no no  

2º A  

2ºA-1 no si  

2ºA-2 si no  

2ºA-3 no si  

2ºA-4 si no  

2º B  

Sen problemas de conectividade    

2º C  

2ºC-1 si no  

2ºC-2 si no  

2ºC-3 si no  

1º A  

1ºA-1 si no  

1ºA-2 si no  

1ºA-3 si no  

1ºA-4 si no  

1º B  

1ºB-1 si no  

1ºB-2 si no  

1ºB-3 si no  

1ºB-4 si no  
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4º Infantil- 3 anos A –  

4ºE.I.-a-1 no no  

4ºE.I.-a-2 no no  

4º Infantil – 3 anos B –  

4ºE.I.-b-1 si no  

4ºE.I.-b-2 si no  

    
5º Infantil 4 – anos A-  

Todos dispoñen de wifi e ordenador  

5º Infantil - 4 anos B-  

5ºE.I.-B-1 no si  

5ºE.I.-B-2 si no  

5ºE.I.-B-3 si no  

6º INFANTIL - 5 anos A –  

6ºE.I.-A-1 si no  

6ºE.I.-A-2 si no  

6ºE.I.-A-3 si no  

6ºE.I.-A-4 si no  

6ºE.I.-A-5 si no  

6ºE.I.-A-6 no no  

6º INFANTIL – 5 anos B   

6ºE.I.-B-1 si no  
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6ºE.I.-B-2 si no  

6ºE.I.B-3 si no  

6ºE.I.-B-4 no no  

6ºE.I.-B-5 no no  

6ºE.I.-B-6 si no  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Necesidades sen cubrir: 

Sería preciso dotar de conectividade a 17 alumnos/as. 

 

AVALIACIÓN DO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE: 

Cada venres seralle remitida á Xefa de Estudos a planilla co traballo desenvolto durante 

esa semana e calesquer información que se considere de interese a través do correo 

corporativo ou ben dun arquivo colgado no drive compartido. 

 

CONTROL DE ASISTENCIA: 

O profesorado seguirá a rexistrar no Xade as ausencias do alumnado puidendo estas ser 

xustificadas a través do ABALAR como ven sendo habitual. 

En caso de ausencia reiterada o profesorado porase en contacto cos responsables do 

alumno/a a través do ABALAR, de non dar resposta comunicarase ao Equipo Directivo 

quen tratará de contactar por vía telefónica. 

Se persiste esta circunstancia de incomunicación, darase aviso aos servizos sociais para 

que procedan seguindo o protocolo que teñan previsto. 
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MEDIDAS PREVIAS ADOPTADAS OU POR DESENVOLVER PARA 

FAMILIARIZAR ÁS FAMILIAS E ALUMNADO COAS DIVERSAS 

PLATAFORMAS. 
 

● O centro habilitou o funcionamento do aula virtual e todo o profesorado comezou 

a organizar os seus cursos en previsión dun posible confinamento. 

●  As familias accederon á mesma e levaron a cabo tarefas de lectura e de envío de 

arquivos a petición do profesorado (tarefas) 

● As titorías desde comezos de curso estanse a levar a cabo en FALEMOS para que 

as familias se afagan ao seu manexo. 

● As reunións do corpo docente e do consello escolar lévanse ocasionalmente con 

todo ou parte dos seus membros conectados a través de FALEMOS. 

● 5º e 6º curso traballa coa plataforma E-dixgal. 
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ANEXO 
MEDIDAS EN CASO DE CONFINAMENTO: 

 

a.  Confinamento dun grupo aula ou nivel. 

Cando un grupo aula deba confinarse por prevención en caso de presenza de coronavirus no mesmo, o profesorado 

que traballe con dita aula deberá facer, sempre que non esté de baixa, o seguemento telemático do alumnado a 

través do aula virtual, de tal xeito que as “clases” podan seguir coa máxima normalidade posible.  

Sempre que sexa posible, evitarase a proposta de actividades que sexa preciso imprimir pois as familias non sempre 

dispoñen de medios para facelo. 

Se houbese previsto algún exame, procurarse postpoñelo sempre que isto sexa posible. De non ser o caso poderá 

levarse a cabo de xeito telemático oral ou escrito, preferiblemente a través da plataforma da Xunta. 

No suposto de que un nivel completo deba confinarse, procederase de xeito similar ao antedito. 

Se un mestre/a que incida no grupo/nivel estivese de baixa durante o tempo de confinamento e mentres non se 

provea dun sustituto, o resto do profesorado do nivel asumirá, dentro das súas posibilidades, equitativamente os 

alumnos/as do grupo afectado. No caso de que a baixa a cause un mestre/a especialista, será outro mestre/a da 

mesma especialidade quen as asuma, dentro das súas posibilidades,  hasta a chegada dun substituto. 

 

 b. Confinamento total 

En caso de confinamento total (no centro, cidade, etc) a páxina web será a vía prioritaria de información ás familias 

no que respecta aos comunicados oficiais do centro ou  as institucións. 

O profesorado deberá empregar o aula virtual do centro para artellar o desenvolvemento da actividade de  ensino-

aprendizaxe e seguemento do alumnado en dito proceso. 

Empregarase Abalar e o correo corporativo como medios de comunicación coas familias. Compre lembrar que non se 

debe  ceder, comunicar, nin hospedar datos relativos ao alumnado ou as familias en soportes alleos aos facilitados 

pola Xunta.  

Recoméndase o emprego de FALEMOS ou calesquer outro medio de comunicación que provea a Xunta para facer 

video conferencias cos nosos alumnos/as.  

Sempre que sexa posible, evitarase a proposta de actividades que sexa preciso imprimir pois estas non sempre 

dispoñen de medios para facelo. 

Os exames e traballos cualificables deberán levarse a cabo de xeito telemático; oral ou escrito, preferiblemente a 

través da plataforma da Xunta. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA O USO DO AULA VIRTUAL  

D./Dna _____________________________________________ con DNI__________ e D./Dna 

_____________________________________________ con DNI__________  como 

pai/nai/titor/a do alumno/a  ______________________________________________________ 

DECLARO QUE COÑEZO E COMPRENDO OS SEGUINTES PUNTOS: 

● O aula virtual do centro é unha plataforma oficial da Xunta e para acceder á mesma 

deberase empregar un usuario e contrasinal que EN NINGÚN CASO debe cederse a 

terceiros, sendo os pais/nais/alumnos e alumnas, responsables de manter dita 

privacidade. 

● Nos exercicios e actividades plantexados poderase solicitar ao alumnado que remita 

arquivos como imaxes etc relacionados co tema a traballar. 

● As imaxes penduradas no aula virtual, especialmente se reflicten a algún membro da 

comunidade educativa, son só para ser visualizadas na mesma, en ningún caso deben 

ser copiadas, difundidas… 

● Se algún alumno/a emprega linguaxe soez ou fai un mal uso da plataforma, poderá ser 

sancionado con medidas que poderán incluir a imposibilidade de volver a acceder a dita 

plataforma, artellándose neste caso, outro medio para que poda seguir co seu proceso 

de aprendizaxe. 

● En caso de que se leven a cabo exames nesta plataforma, estes terán (cando así o 

comunique o titor/a) caracter oficial puidendo polo tanto ser avaliados nas porcentaxes 

que se indiquen nas diversas programacións. 

 

A Coruña _______ de  _________ de 20______  

O interesado/a:                                                  

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Presentado e valorado positivamente polo Claustro de mestras e mestres  
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